Eenvoudig en liefdevol zoals zij heeft geleefd,
nam zij stilletjes afscheid
van allen die haar zo liefhadden
om voor eeuwig te rusten bij de Heer.

Bedroefd, maar dankbaar voor haar mooi en lang leven,
melden wij u het overlijden van

Mevrouw

Fanny Vanhonsebrouck
weduwe van de heer Roger Verduyn († 1996)
Zij is geboren in Werken op 25 december 1919 en is rustig,
omringd en gesteund door haar familie, van ons heengegaan
in Kortemark op 15 december 2021, gesterkt door de ziekenzalving.

_______

De plechtige uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op donderdag 23 december 2021 om 10.30 uur
in de St.-Martinuskerk in Werken.
(mondmasker verplicht)
De offerande wordt aanzien als rouwbetuiging.
Daarna volgt de bijzetting in de familiegrafkelder
op de begraafplaats van Werken.
U kunt Fanny een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Esenstraat 64A in Zarren. Elke weekdag van 16 tot 19 uur,
zaterdag van 16 tot 18 uur, zondag gesloten.
Online condoleren: www.logghe-geert.be
Rouwcentrum Logghe, Zarren - 051 57 03 03

Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen:
		
Regina Verduyn en Tillo Segers
			
Jürgen Segers
			
Claudia Segers en Nico Vancoillie
				
Cara en Zita
		
Martina Verduyn en Guy Van Caubergh
			
Nathalie Van Caubergh en Olivier Pauwels
				 Matisse
			
Alexandre Van Caubergh
		
Marc Verduyn en Nicole Cuvelier
			
Christophe Verduyn en Valerie Ledeene
				
Brecht, Lucas en Léon
			
Koen Verduyn en Siska Vanpeteghem
				
Leander, Yélena en Irene
			
Joke Verduyn en Stijn Persyn
				
Céleste en Cérille
		
Noël † Verduyn en Annie Depoortere - Luc Embo
			
Bart Verduyn en Vicky Kuylle
				
Jerôme en Jôsephine
			
Dries † Verduyn
			
Stijn Verduyn en Valerien Maes
				 Michiel
		
Jean-Pierre Verduyn en Evelyne Debuy
			
Nicolas Verduyn en Shary Decoster

Zij is verwant aan de families:
		

Vanhonsebrouck - Verhaeghe en Verduyn - Stubbe

Een woord van dank aan:
		
		
		
		

haar huisarts dr. F. Vantomme,
de directie, personeel en vrijwilligers
van WZC Blijvelde, afd. De Sterre in Kortemark
en allen die Fanny vele bezoekjes brachten.

